
Resumo 

 

Nesta tese, estuda-se um Sistema Inteligente de Telecontagem de Energia Eléctrica 

(SITEE) em Baixa e Média Tensão, baseado em vários tipos de comunicação. 

O trabalho de tese visa fundamentalmente a contextualização da telecontagem no 

actual mercado eléctrico, procurando enquadrar-se este tipo de sistemas nas temáticas 

da distribuição e Manutenção. Salienta-se, de um modo geral, as características 

inerentes a um sistema de telecontagem, apontando-se a sua capacidade de operação 

informada da rede de distribuição como contributo na gestão eficiente da produção e 

consumo de energia eléctrica. 

De forma a validar e retirar conclusões, foram estudadas as capacidades do SITEE, 

nomeadamente a caracterização do seu funcionamento e as múltiplas possibilidades de 

recolha de dados, combinadas com a análise de ensaios laboratoriais e dados 

recolhidos de um consumidor final do mercado eléctrico. 

O estudo efectuado permite concluir que a integração de SITEE tem relevância na 

diminuição de consumo eléctrico, no redesenho de contratos de fornecimento de 

energia e na gestão da rede de distribuição, especialmente a nível das perdas (técnicas 

ou por furto). 

Numa perspectiva de integração do sistema estudado a nível nacional, é feita uma 

análise aos vários sistemas de Telecontagem quanto à sua tecnologia de comunicação, 

tendo-se a solução GSM/PLC mostrado mais vantajosa. Com o objectivo de potenciar a 

adopção deste tipo de sistemas, foram avançadas algumas propostas que poderão 

beneficiar e aproximar os participantes do mercado eléctrico. 

 

 

Abstract 

 

The purpose of this dissertation is to study an Intelligent Telemetering System of Electric 

Energy (ITSEE) in low and average voltage, based upon assorted type of 

Communications. 



The work performed basically aims at placing remote metering in the context of the 

current electric market, especially in the areas of distribution and management. The 

basic characteristics of a telemetering system are analyzed, namely its capability of an 

informed operation the distribution network and its important contribution to the efficient 

management of production and consumption. 

In order to validate and draw some conclusions, the capabilities of an industrial ITSEE 

have been studied, namely its operational characteristics and the multiple possibilities of 

data collection, combined with the extensive laboratory tests and data collected from a 

final consumer of the electric market. 

This study allows us to conclude that the integration of ITSEE in low voltage is of 

relevance in the reduction of electric consumption, in redesigning contracts of energy 

supply and in managing the distribution network, especially in what concerns the losses 

(technical or other). 

In a perspective of integration of the studied system in the national electric system, a 

comparative analysis of the costs associated to the operation of the ITSEE was 

performed, as far as communication technology is concerned, which showed that the 

GSM/PLC solution is more advantageous. In order to power the adoption of this type of 

systems, some proposals are put forward, which may benefit all the participants in the 

electric market. 


